
Lokální přístupy k sociálnímu bydlení –
kam kráčí česká města a jakou státní 

politiku potřebujeme k opravdovému 
řešení?

2010 – 2017: ze slepé uličky k moderní politice? 



3 kroky ke světové úrovni

1) 2009 – 2015: pomalé začátky a slepé uličky
• Většina aktivních měst: sociální bydlení pouze marginální, paralelní 

systém založen na prostupnosti a zásluhovosti, spíše pobytové služby a 
ubytovny, NNO jako motor pokroku, chybí specializované služby i 
leadership obcí, bez dat a zahraniční inspirace…

2) Od 2015: nový mainstream, ale…
• Vychází z vládní Koncepce SB 2015-2025 (bydlení v bytech, sociální a 

dostupné byty, snaha řešit dluhy, prioritizace potřebných spíše než 
výběr „nejlepších“ dle zásluh, posilování služeb, město jako garant a 
koordinátor) + zkoušení nových modelů – Housing first, větší důraz na 
vyhodnocování a metodické postupy

• Stále úskalí: bariéry pro nejzranitelnější zůstávají, pracují s konceptem 
„kompetencí“ a potřebě „tréninku“ před standardním bydlením, počty 
bytů řádově vyšší ale stále vzhledem k potřebnosti jen „pilotní ověření“

• Např. Ostrava, Pardubice, Plzeň, Chomutov, Brno, Liberec, Praha 7 atd.



O krok dál…

3) Od 2016: Princip ukončování bezdomovectví a aplikace 
světových trendů

• Filosofie a principy: od udržování bezdomovectví k cílevědomému 
ukončování bezdomovectví (Housing first, velmi dobrá znalostní a 
datová základna, město jako lídr, ambiciózní cíle – velké kapacity, 
bydlení je základ)

• „nová sociální práce“: každý může bydlet (s podporou) – inkluzivní 
zaměření, specializované služby, velký důraz na vzdělávání a podporu 
sociálních pracovníků

• Velký důraz na vyhodnocování (efektivity, nákladů, dopadů, potřeb) a 
neustálé zlepšování

• Nejdále? Brno, Liberec, Praha 7 aj.



Jsme na křižovatce – velký potenciál pro 
systémový „skok“

– Aktivní obce vyčerpaly potenciál řešení „svépomocí“ –
potřebují výraznější státní podporu

– Pasivní obce vyčkávají a bez státního impulsu nebudou 
řešit situaci svých občanů

– Máme poradenské instituce (MPSV, ASZ, PSB), ale bez 
jednotného „zadání“ – cíl státní politiky

– Chybí jednoznačný rámec: KUDY (harmonizace přístupu) a 
hlavně KAM (měřitelný cíl)



Velká šance – na tahu je stát

MÁME POTŘEBUJEME

Pocit urgence v terénu – hlad po řešení Jasný rámec od státu (kudy, kam, kolik)

Aktivní obce čekají na impuls Více podpory obcím (finance na byty, 
sociální práci, krytí rizik, koordinaci 
systému, odborné kapacity, náklady na 
stěhování)

Slibné praxe v posledních 2 letech –
možnost šířit

Sladění cílů a postupů (stát x obce x GŔ 
ÚP) – zatím často kontraproduktivní (např. 
směrnice ÚP, novely dávkového systému)

Začínáme sbírat data (první důkazy 
funkčnosti)

Větší odvaha a vůle udělat sebevědomý 
krok (leadership)

(nezacílená) koordinace měst a vzájemná 
inspirace

Dobrá data – orientace na výsledky

Platforma: vývoj manuálu pro obce „jak 
postavit efektivní lokální systém“

Podpora a finance: ne nahodilé, 
individuální projekty ALE budování 
místních systémů, které prokazatelně mají 
výsledky



Díky za pozornost!

Vít Lesák

724 189 993

vit.lesak@socialnibydleni.org

www.socialnibydleni.org

http://www.socialnibydleni.org/

